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ZAPYTANIE OFERTOWE 

Darłowo, dn. 05.03.2021 r. 

 

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp. z o.o. 

(DGPRiAŁR Sp. z o.o.) 

ul. Kotwiczna-Molo bn 

76-153 Darłowo 

KRS: 0000379856   NIP: 499-063-40-70 
Dane identyfikacyjne zamawiającego  

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: 

Obsługa prawna operacji 

realizowanej w ramach działania 1.16 Propagowanie kapitału ludzkiego, tworzenie miejsc 

pracy i dialog społeczny - szkolenia zawodowe, tworzenie sieci kontaktów, dialog społeczny 

oraz wsparcie dla małżonków i partnerów życiowych”, 

o których mowa w art. 29 ust. 1 i 2  rozporządzenia nr 508/2014  

- w ramach  Priorytetu 1. Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, 

zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy, zawartego  

w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Obsługa prawna operacji będzie obejmowała następujący zakres: 

1. Współpraca oraz wsparcie prawne DGPRiAŁR Sp. z o.o. w zakresie funkcjonowania spółki jako 

organizacji producentów ryb. 

2. Przygotowanie umów w zakresie współpracy DGPRiAŁR Sp. z o.o. z planowanym do 

zatrudnienia przedstawicielem rybaków  małoskalowych (przybrzeżnych) oraz ekspertami 

branżowymi. 

3. Współpraca oraz wsparcie prawne przedstawiciela rybaków małoskalowych wskazanego przez 

DGPRiAŁR Sp. z o.o. 

4. Interpretacje prawne w zakresie obowiązujących krajowych i unijnych aktów prawnych 

w zakresie funduszy rybackich, rybołówstwa morskiego, organizacji producentów, rynku 

rybnego, itp. 

5. Analiza prawna i opiniowanie projektów krajowych i unijnych aktów prawnych związanych 

z funduszami rybackimi, rybołówstwem morskim, organizacjami producentów, rynkiem 

rybnym, itp; 

6. Weryfikacja, opiniowanie i wsparcie prawne w przygotowaniu pism, dokumentów związanych z 

realizowaną operacją. 

7. Udział w spotkaniach branżowych związanych z realizowaną operacją wymagających wsparcia 

prawnego. 

Obsługa prawna obejmować będzie okres od dnia 15 marca 2021 r.  do    dnia 30.06.2023 roku.  
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Realizacja operacji polega na umożliwieniu środowisku rybackiemu na prowadzenie 

branżowego dialogu społecznego na szczeblu zarówno lokalnym, regionalnym i krajowym jak i na 

szczeblu unijnym z bezpośrednim udziałem rybaków, partnerów społecznych oraz innych 

zainteresowanych w branży rybackiej stron w zakresie Morza Bałtyckiego poprzez m.in: 

• zatrudnienie osoby o odpowiednim doświadczeniu i wiedzy branżowej w charakterze 

przedstawiciela rybaków małoskalowych (przybrzeżnych); 

• zapewnienie obsługi prawnej w całym okresie realizacji operacji; 

• zapewnienie konsultantów branżowych, naukowych i społecznych; 

• zapewnienie obsługi tłumaczeń podczas spotkań jak i tłumaczeń dokumentacji 

międzynarodowej; 

• kompleksową obsługę wyjazdów i spotkań branżowych zarówno na szczeblu krajowym jak 

i unijnym; 

• organizację branżowych spotkań rybackich; 

W ramach realizacji operacji planowane jest pozyskanie i zatrudnienie osoby w charakterze 

przedstawiciela rybaków małoskalowych na szczeblu lokalnym, krajowym oraz unijnym. Osoba ta 

będzie posiadała odpowiednią wiedzą naukową i wykształcenie w zakresie rybactwa oraz 

doświadczenie we współpracy z szeroko pojętą branżą rybacką. Z uwagi na reprezentowanie 

interesów i stanowiska zainteresowanych rybaków małoskalowych niezbędne będzie odpowiednie 

wsparcie prawne. 

Do głównych zadań przedstawiciela rybaków małoskalowych będzie należało m. in.: 

•  reprezentowanie stanowiska polskich rybaków małoskalowych na forum unijnym m.in. 

podczas spotkań w ramach ICES (International Council for the Exploration of the Sea) 

BALTFISH (The Baltic Sea Fisheries Forum), BSAC (The Baltic Sea Advisory Council), LIFE 

(Low Impact Fishers of Europe), itp.; 

• uczestnictwo w spotkaniach branżowych organizowanych w Polsce i za granicą w zakresie 

rybactwa, rybołówstwa morskiego, rynku rybnego i ogólnie przyjętej gospodarki rybackiej; 

•  przedstawianie polskim rybakom stanowiska UE, współpraca z parlamentarzystami; 

• udział w spotkaniach naukowych dotyczących m.in. zasobów rybackich i ich dostępności; 

• koordynowanie spotkań mających na celu wypracowywanie wspólnych stanowisk polskich 

rybaków małoskalowych; 

• angażowanie rybaków w akcje związane z rynkiem rybnym; 

• pomoc merytoryczna w sprawach dotyczących funduszy UE; 

• utrzymywanie kontaktów z organizacjami rybackimi działającymi na rzecz rybołówstwa 

małoskalowego w obrębie Basenu Morza Bałtyckiego a także innych mórz. 
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Kryteria ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: 

Kryterium: CENA netto stawki miesięcznej Waga: 100 % 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium: 

Maksymalna ilość punktów: 100 pkt. 

Zasady punktacji: Liczymy iloraz łącznej wartości miesięcznej stawki netto ceny najniższej oferty 

do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100 pkt. 

Termin składania ofert: 

Termin na złożenie oferty do dnia 14.03.2021 r. włącznie.  

Termin realizacji zadań: 

Czas realizacji zadań:   od   15.03.2021 r.   do   30.06.2023 r. 

Dodatkowe informacje: 

W sytuacji konieczności zwiększenia zakresu obowiązków związanych z realizacją obsługi 

prawnej lub czasu ich wykonywania dopuszcza się możliwość zmiany umowy z wybranym 

wykonawcą w zakresie zmiany obowiązków i/lub czasu ich wykonania i/lub wynagrodzenia. 

Oferta zostanie odrzucona w następujących przypadkach: 

• jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, 

• jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu, 

• jeśli została złożona po terminie składania ofert określonym w niniejszym zapytaniu. 

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, 

postępowanie zostanie unieważnione. 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym 

osobowo lub kapitałowo z zamawiającym . 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferenta, którego oferta zostanie 

wybrana w świetle przyjętych w zapytaniu ofertowym kryteriów. 

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia niniejszego zapytania ofertowego bez podania 

przyczyny. 

 

 Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta 

czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w 

szczególności na: 

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 

4. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa 

lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 



 

Strona 4 z 4 

Ofertę należy wysłać drogą pocztową, kurierem na adres: 

Darłowska Grupa Producentów Ryb i Armatorów Łodzi Rybackich Sp . z o.o., 

 ul. Kotwiczna-Molo bn, 76-153 Darłowo 

lub mailowo adres: 

e-mail: dgpr@wp.eu 

 

Dopuszcza się odbiór osobisty oferty przez zamawiającego w siedzibie firmy oferenta po 

wcześniejszym ustaleniu telefonicznym. 

 

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:  

• dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),  

• opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,  

• wartość co najmniej netto oferty dot. stawki miesięcznej. 

 

 

Dodatkowe informacje będą udzielane pod numerem tel.: 503 020 823 – Rafał Bocheński – Prezes 

 

 

Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w wyniku zapytania oferty cenowej 

nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia przez Zamawiającego i nie łączy się 

z koniecznością zawarcia przez niego umowy. 


